
PROCEDURY  POSTĘPOWANIA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE ZESPOŁU 

SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ORLĄT 

LWOWSKICH, PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W RZESZOWIE NA WYPADEK 

ATAKU TERRORYSTYCZNEGO. 

 

 

ZADANIA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA WYPADEK WTARGNIĘCIA 

NAPASTNIKA: 

1. Wyznaczenie, co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach placówki, 

uwzględniając sposoby alarmowania, gdy nie ma zasilania tj. ustalenie hasła, np.: 

„NAPASTNIK” 

2. Wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia, w miejscu 

niewidocznym z okien placówki oświatowej. 

3. Wyznaczenie kierunku/drogi ewakuacji – najlepiej od tej strony budynku, która nie posiada 

okien lub znajduje się za przeszkodą stałą, zza której nie widać zagrożonego budynku. 

4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, wyznaczenie miejsca do 

schronienia się, zabarykadowania. Zaleca się, by odpowiednie pomieszczenia posiadały grube 

ściany, pełne i otwierające się na zewnątrz drzwi oraz były wyposażone w środki pierwszej 

pomocy – apteczki, środki łączności dające możliwość przesłania informacji na zewnątrz.  

5. Sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim 

pracownikom, czy klucze od drzwi ewakuacyjnych są w miejscu wyznaczonym, itp.  

6. Organizowanie przeszkolenia pracowników i służby ochrony budynku na wypadek ataku 

napastnika oraz ćwiczeń, bądź instruktaży dla pracowników placówki, uczniów, dzieci. 

7.  Ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych 

placówki. Wszystkie te informacje powinny być udostępnione służbom porządkowym – 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej itp. 

8.  Systematyczne prowadzenie realistycznej oceny stanu zabezpieczeń przed uzbrojonym 

napastnikiem. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE ZESPOŁU 

SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. 

ORLĄT LWOWSKICH, PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W RZESZOWIE NA 

WYPADEK ATAKU TERRORYSTYCZNEGO. 

 

1. Nadanie komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych za pomocą dzwonka 

znajdującego się na portierni (trzy długie sygnały). 

2. Powiadomienie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika przez osobę, 

znajdującą się najbliżej drzwi wyjściowych mogącą bezpiecznie opuścić budynek szkoły.  

3. Telefoniczne alarmowanie – wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po zgłoszeniu się 

dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać:  

• miejsce zdarzenia,  

• rodzaj zdarzenia,  



• informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,  

• liczbę napastników,  

• opis wyglądu napastników,  

• ilość i rodzaj broni (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia 

wybuchowe),  

• imię i nazwisko zgłaszającego,  

• numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.  

 

4. Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia. Przyjmujący może zażądać dodatkowych 

informacji, które w miarę możliwości należy podać.  

5. Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 

997.  

6. Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe informacje, tj.:  

• ile osób opuściło budynek,  

• ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,  

• pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,  

• gdzie ostatnio był widziany agresor, 

• czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik. 

W przypadku zarządzenia ewakuacji:  

• zostawiamy wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,  

• korzystamy z wyznaczonej drogi ewakuacji,  

•  po drogach ewakuacyjnych poruszamy się szybko, unikamy blokowania ruchu, 

zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.  

Podczas ewakuacji:  

• zachowujemy ciszę, spokój, rozwagę,  

•  udzielamy pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu 

na własne bezpieczeństwo,  

•  ostrzegamy o niebezpieczeństwie. 

Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:  

• zamykamy drzwi,  

•  zastawiamy drzwi ciężkim meblem, ławkami,  

•  wyłączamy wszystkie światła,  

•  wyłączamy/wyciszamy wszystkie urządzenia elektroniczne,  

• kładziemy się na podłodze z dala od drzwi i okien, 

•  zachowujemy ciszę.  

Jeżeli nie mieliśmy możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu 

bezpiecznym, a nasze życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie z 

napastnikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ. 

Podczas działań służb ratowniczych:  

• zachowaj spokój,  



• jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze nie otwieraj drzwi - służby zrobią to same,  

• stosuj się do wszystkich poleceń służb,  

•  nie trzymaj nic w rękach,  

•  nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,  

•  unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,  

•  poddaj się kontroli bezpieczeństwa,  

•  jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom 

ratowniczym.  

 

 

WAŻNE NUMERY ALARMOWE:  

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

999 – Pogotowie Ratunkowe 

 998 – Straż Pożarna  

997 – Policja 

  


